
RAPORT BIEŻĄCY Nr 16/08 

 

Data sporządzenia: 

09-04-2008 

 

Temat: 
Zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej 

Emperia. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych.  

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku zostały 

zawarte następujące umowy sprzedaży udziałów  w ramach Grupy Kapitałowej Emperia: 

 

1. Umowa na podstawie której spółka zależna BOS SA sprzedała na rzecz spółki 

zależnej Detal Koncept Sp. z o.o. 12.200 udziałów stanowiących 75,3% kapitału 

udziałowego i 75,3% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników Jaskółka Sp. z 

o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka). Udziały w Spółce zostały nabyte za łączną 
kwotę 8 540 tys. PLN (osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych), tj. po  

700 PLN za jeden udział. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 500 PLN. 

2. Umowa na podstawie której spółka Emperia sprzedała na rzecz spółki zależnej Detal 

Koncept Sp. z o.o. 2.000 udziałów stanowiących 12,3% kapitału udziałowego i 12,3% 

głosów na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki. Udziały w Spółce zostały 

nabyte za łączną kwotę 1 400 tys. PLN (jeden milion czterysta tysięcy złotych), tj. po  

700 PLN za jeden udział. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 500 PLN. 

 

W wyniku przeprowadzonych transakcji spółka Detal Koncept Sp. z o.o. stała się 
posiadaczem 100% udziałów w spółce Jaskółka. Celem operacji jest uporządkowanie 

struktury kapitałowej segmentu detalicznego Grupy Kapitałowej Emperia. 

 

Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne spółki Detal Koncept. 

Spółka Jaskółka zajmuje się handlem detaliczny artykułami spożywczymi. 

Nie występuję powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi emitenta a 

pozostałymi spółkami będącymi stronami transakcji. 

Emperia Holding SA bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne jest posiadaczem 

100% akcji lub udziałów spółek biorących udział w transakcjach. 

 

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest 

przekroczenie 20% udziału w kapitale udziałowym w zbywanej Spółce. 


